
Forsikringsvilkår 
 

 

1/7 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

  Tlf: 67 11 88 00, Organisasjonsnummer: 990 601 615 

 

 

 

 

 

 

Elektronisk Utstyr 
 

 

373:1 Elektronisk utstyr av oktober 2022 

 
 
Dekning er levert av Aspida Forsikring AS, som opptrer for og på vegne av Lloyd’s 
Insurance Company S.A. etter kontrakts nr B179722EE00021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forsikringsvilkår 
I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt 
fremkommer av forsikringsbeviset. Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom alle vilkårene når du har inngått 
en avtale om forsikring. Ved et eventuelt skadeoppgjør vil vi gjøre opp din skadesak med bakgrunn i disse vilkårene. 
 

Ved å sette seg godt inn sikkerhetsforskriftene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som 
begrenser et skadeoppgjør. 
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Forsikringsavtalen består av: 
• Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner 

• Avtalte forsikringsvilkår 

• Forsikringsavtaleloven (nedenfor omtalt som FAL) 

• Det øvrige lovverk 
 

Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. 

Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran 

lovbestemmelser som kan fravikes. 

 

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser om samme forhold, gis de 

prioritet i den rekkefølge de står oppført ovenfor, dog slik at spesielle 

regler alltid går foran generelle. 

 

Forsikringsforetaket (heretter kalt Selskapet): 
Lloyd’s Insurance Company S.A. 

Bastion Tower 

Marsveldplein 5/Place du Champs de Mars 5 

BE-1050 BRUSSELS 

Belgia 

Org.nr. 925 749 052 

 
Kontaktperson for Lloyd’s Insurance Company S.A. i Norge: 

 

Lloyd´s generalagent i Norge: 

Espen Komnæs 

c/o Advokatfirmaet Berngaard AS 

Beddingen 8 

0250 Oslo 

Tlf: +47 22 94 18 00 

E-post: espen.komnaes@berngaard.no 

 

Alle henvendelser knyttet til disse forsikringsvilkår skal rettes til 
Forsikringsforetakets agent: 

Aspida Forsikring AS 

Postboks 299 

1326 Lysaker 

Tlf +47 67 11 88 00 

E-post: info@aspidaforsikring.no 

Web: www.aspidaforsikring.no 

Org.nr. 990 601 615 

 

1. Hvem forsikringen gjelder for 

Forsikringen gjelder for: 
 

1.1.1 den som er nevnt i forsikringsbeviset. 

 

1.1.2 innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen 

tinglyst sikkerhetsrett ved forsikring av fast eiendom. 

 

1.1.3 innehaver av panterett i løsøre eller varer, men bare dersom 

panthaveren har mottatt forsikringsattest fra Selskapet, jf. FAL § 7-1, 

3. ledd, som er fraveket. 

 

1.1.4 annen panthaver eller eier av ting enn dem som er omtalt 

ovenfor (pkt 4.1.1 - pkt 4.1.3.), men bare dersom forsikringstakeren 

har forsikringsplikt eller bærer risikoen for tingen. 

 

Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen 

eller la den opphøre. 

 

Ved skadeoppgjør kan Selskapet forhandle med forsikringstakeren og 

utbetale erstatning til ham med bindende virkning for medforsikrede 

med mindre Selskapet har fått skriftlig meddelelse om den 

medforsikredes interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjør 

finner sted. 

 

1.1.5 ny eier ved eierskifte, men bare inntil den nye eier har tegnet 

forsikring og ikke lenger enn 14 dager etter eierskiftet. 

 

2. Hvor forsikringen gjelder 
 

2.1.1 Forsikringen gjelder på sted som er nevnt i forsikringsbeviset 

(forsikringsstedet). 

 

2.1.2 Borteforsikring 

 

1. For ting som er til reparasjon, ettersyn eller overhaling utenfor 

forsikringsstedet, men innen Norden, gjelder forsikringen også på 

dette sted. 

2. Forsikringen gjelder også under transport utenfor forsikringsstedet, 

men innen Norden, når transporten er et nødvendig ledd i utbedring 

av skade, jf. pkt. 1. 

3. For utstyr som medtas på reise gjelder forsikringen innen Norden 

med inntil 50 000 kr. 

4. For ting som befinner seg på annet fast forsikringssted innen 

Norden gjelder forsikringen med 20 % av forsikringssummen, 

maksimalt 200 000 kr. 

 

3. Hva som er forsikret 

3.1 Forsikringen omfatter: 
 

Forsikringen omfatter alt elektronisk utstyr, jf punkt 1.2. avsnitt, 

inklusive software for operativsystemene, på forsikringsstedet inntil 

forsikringssummen nevnt i forsikringsbeviset 

 

3.1.1  Forsikringen omfatter ikke: 

 

1. Alle typer forbruksmateriell som fremkallingsvæsker, reagenser, 

kjølemiddel, lydbånd, spesialpapir, bor, freser, filter, ikke 

oppladbare batterier. 

2. Trafikkontroll- og overvåkingssystemer, billettmaskiner, 

parkometre, drivstoffpumper/bensinpumper, kjøretøyvekter, TV- 

kameraer for innvendig kontroll av rørledninger, geofysisk 

måleapparatur, datastyrte foringssystemer, endoskoper. 

 

3.1.2  Uten særskilt avtale omfatter forsikringen ikke: 

 

1. Databærere og utgifter til rekonstruksjon av datafiler, 

dataprogrammer o.l. 

2. Strømforsyningsanlegg og signal/elektriske kabler utenfor den 

bygning de forsikrede ting er montert. 

 

3.2 I tillegg til det som er nevnt i forsikringsbeviset 
omfatter forsikringen: 

 

3.2.1  Riving, rydding og bortkjøring 

Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadede 

ting med inntil 20 % av forsikringssummen for skadede ting. 

 

3.2.2 Investeringer og nyanskaffelser 

Nyanskaffelser av elektronisk utstyr på forsikringsstedet i 

mailto:espen.komnaes@berngaard.no
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avtaleperioden med inntil 10 % av samlet forsikringssum. 

 

Med nyanskaffelse forstås påkostning eller anskaffelse av nye ting 

med samme eller tilnærmet samme bruksområde som de allerede 

forsikrede ting. 

 

Verdiøkningen skal meldes til Selskapet senest ved utløpet av 

avtaleperioden. 

 

3.2.3 Prisstigning 

Påløpne ekstrautgifter på grunn av prisstigning etter skadedag, 

begrenset til 20 % av erstatningen for tingskaden. 

 

3.2.4 Merkostnader ved reparasjon på overtid, forseringsutgifter 

Nødvendige merkostnader som følge av reparasjon av skadde ting på 

overtid og ved helligdagsarbeid, ved forsendelse av skadde ting som 

il-, ekspress- eller flyfrakt, samt annen lignende forsering, med 20 % 

av forsikringssummen for de forsikrede ting, høyst 50 000 kr. 

 

3.2.5 Reinstallasjonskostnader for programvare/operativsystemer 

Reinstallasjonskostnader for programvare/operativsystemer er dekket 

med 10 % av gjenanskaffelsesprisen for skadet/tapt datautstyr, høyst 

50 000 kr. 

 

4. Hvilke skader som dekkes 
 

Forsikringen omfatter fysiske skader på elektronisk utstyr inntruffet i 

forsikringstiden. Utgifter til vedlikehold eller forbedringer omfattes ikke. 

 

Med elektronisk utstyr menes utstyr som inneholder kretskort med 

mikroprosessor eller annen halvlederteknologi. 

4.1 Selskapet svarer for: 
 

Plutselig og uforutsett skade som rammer elektronisk utstyr, jf punkt 1, 

2. avsnitt, herunder også skader med naturårsak som ikke er 

erstatningsmessige etter naturskadevilkår, jf. lov om 

naturskadeforsikring av 16. juni 1989. 

 

Naturskader som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, 

stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, erstattes i henhold til 

bestemmelsene i Standardvilkår for naturskadeforsikring og lov om 

naturskadeforsikring av 16. juni 1989. 

4.2 Unntatt er: 
 

4.2.1 Skade ved tyveri som inntreffer når bygningen eller 

rommet er åpent for kunder eller publikum. 

 

4.2.2 Skade som skyldes feil bruk, uriktig behandling eller feil 

med Produktet 

 

4.2.3 Skade som skyldes prøving og testing av tingen før 

overtagelse fra leverandør. 

 

4.2.4 Skade som leverandør, reparatør eller andre er pliktig til 

å erstatte i henhold til gjeldende rett, kontrakt, garanti eller 

annen avtale. 

  

Når den sikrede er produsent eller forhandler av den forsikrede ting, 

svarer Selskapet ikke for skader som omfattes av den alminnelige 

garanti for vedkommende bransje. 

 

4.2.5 Nødvendig reparasjon eller utskiftning av komponenter 

på grunn av slitasje, korrosjon, avskrapning av overflater eller 

annen gradvis forringelse, eller som er en direkte følge av normal 

bruk. 

 

4.2.6 Utgifter til utbedring av funksjonssvikt som følge av 

programfeil og/eller systemfeil. 

 

4.2.7 Logisk skade på harddisk - i de tilfeller hvor denne kan 

reformateres og benyttes videre. 

 

4.2.8 Skade eller forstyrrelse som er av en slik art at det ikke 

påvirker anvendeligheten av forsikrede ting eller som kan 

avhjelpes ved normal service eller justering. 

4.3 Hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder 
 

4.3.1 Drift og vedlikehold 

De forsikrede ting skal holdes i god driftsmessig stand. Sikrede 

skal påse at offentlige forskrifter og leverandørens eller andres 

forskrifter for bruk og vedlikehold av gjenstander overholdes. 

 

4.3.2 Sikring av elektronisk utstyr 

Utstyret skal på signal-, tale-, sløyfe - og på 230V - 400V-siden 

være beskyttet mot overspenning, nettstøy samt mot 

variasjon/brudd i nettspenningen. 

 

Utførelse: 

På 230V - 400V-siden skal det være installert grovvern i sikringstavle 

for utstyret og eksternt vern ved den enkelte utstyrsenhet. 

Hovedmaskiner og servere inklusive enhet for sikkerhetskopiering skal 

sikres med avbruddsfri strømforsyning (UPS) med tilstrekkelig 

batterikapasitet til kontrollert nedkopling. Nedkopling av slikt utstyr skal 

foregå automatisk. 

På signal- og telesiden skal det være installert vern på tele- og 

signalkabler ved den enkelte utstyrsenhet. 

 

Jording skal utføres etter leverandørens anvisning og i samsvar med 

Produkt- og Elektrisitetstilsynet på 230V-400V-, signal- og telesiden. 

 

4.3.3 Sikring av dataregistre og programmer 

 

Programvare: 

For installerte operativsystemer/andre programmer skal det forefinnes 

original eller sikkerhetskopi. Disse skal være maskinelt lesbare. 

Sikkerhetskopi av spesiell programvare skal oppdateres for hver 

programversjon. 

 

Data: 

Det skal forefinnes sikkerhetskopi av data lagret på eksternt 

datamedium. Nødvendig underlag for rekonstruksjon skal oppbevares. 

Sikkerhetskopi av data skal tas minst hver annen arbeidsdag og være 

maskinelt lesbar. 

 

Logg for sikkerhetskopiering av programvare og data skal forefinnes. 

Loggen skal bekrefte at kopi er identisk med original. 

 

Sikkerhetskopier skal oppbevares i annen bygning eller i låst dataskap. 

Skapet skal tilfredsstille krav til brannsikkerhet ifølge NT FIRE 017 - 

120 Data. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende. 
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4.3.4 Sikring mot frostskader 

 

Oppvarming 

Sikrede skal sørge for at bygning er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå 

frostskader eller sørge for nedtapping av røranlegg. 

 

4.3.5 Sikring mot tyveri og hærverk 

Sikkerhetsforskriftene omfatter samtlige adkomstdører, vinduer og 

andre åpninger. Oppgaver over FG-godkjent materiell/utstyr kan fås på 

hjemmesiden til FG Innbrudd eller fra Selskapet. 

 

1. Dører og vinduer 

Adkomstdører, vinduer og andre åpninger skal være sikret i henhold til 

den sikkerhetsforskrift (901, 902 eller 903) som er nevnt i 

forsikringsbeviset. 

 

2. Penger og verdipapirer 

Penger og verdipapirer som dekket i vilkåret skal oppbevares i låst 

skuff eller skap. Kassaapparat skal stå med åpen skuff utenom 

åpningstiden. 

 

3. Oppbevaring av nøkler og koder 

Nøkler og koder skal oppbevares utenfor forsikringsstedet eller i låst 

FG- godkjent sikkerhetsskap forsynt med FG sitt merke eller ved at 

betrodd person bærer den på seg. Skapet skal være boltet fast til gulv 

eller vegg i henhold til produsentens monteringsanvisning. 

 

Når skap med kodelås tas i bruk, skal koden byttes. Nøkler og koder 

skal ikke være merket slik at de kan identifiseres. 

 

Før lokalene forlates skal det kontrolleres at uvedkommende ikke 

befinner seg i bygningen. 

 

Hvis nøkler eller koder kommer på avveie skal det omgående treffes 

relevante tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adgang til 

virksomheten. 

 

Fra og med den dag ansatte slutter i bedriften, skal bedriften sikre at 

utleverte nøkler/koder ikke fortsetter å gi vedkommende adgang til 

bedriftens lokaler, eiendom eller andre ting som eies/leies av bedriften. 

 

4.3.6 Sikring mot brann 

 

1. Offentlige lover og forskrifter 

Bestemmelser gitt i lover og forskrifter, skal til enhver tid overholdes. 

Eksempelvis: 

 

• Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

• Brann- og eksplosjonsvernloven, samt pålegg gitt av offentlig 

brannmyndighet. 

• Lov om tilsyn med elektriske anlegg med tilhørende forskrifter, 

samt pålegg gitt av stedlige elektrisitetstilsyn. 

 

2. Drift og vedlikehold 

De forsikrede gjenstander skal holdes i god driftsmessig stand. 

Sikrede skal påse at offentlige forskrifter og leverandørenes 

spesifikasjoner for bruk og vedlikehold av gjenstander overholdes. 

 

3. Ansvarshavende for brannforebyggende arbeid 

Det skal oppnevnes en person som skal forestå det 

brannforebyggende arbeid og bedriften skal ha branninstruks for de 

ansatte. 

 

 

4. Brann-/seksjoneringsvegger, branndører og brannluker 

Brannseksjoner og brannceller skal tilfredsstille offentlige krav. Alle 

åpninger og gjennomføringer skal være sikret slik at brannklassen 

opprettholdes. Branndører og brannporter skal holdes lukket. Når det er 

hensiktsmessig at de holdes åpne, kan dette tillates hvis de har 

automatisk lukking styrt av egnet detektor. Branndører og brannluker 

skal være funksjonsdyktige. 

 

5. Slokkeutstyr 

Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig manuelt 

slokkeutstyr som skal kunne benyttes i alle rom. Slokkeutstyret skal 

være lett synlig, montert på fast plass, tilgjengelig og merket. 

Slokkeutstyret skal kontrolleres årlig, i bolig skal det kontrolleres hvert 5 

år. Slokkeutstyret skal ha en merkelapp som viser siste dato for 

kontroll. 

 

Med slokkeutstyr menes brannslange med diameter minimum 19 mm, 

6 kg pulverslokker (ABC) eller 9 liter skumslokker. Det skal være 

maksimum 25 meter til nærmeste slokkeapparat. 

 

6. Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider 

 

6.1. Definisjon 

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og 

utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme 

arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- 

og/eller slipeutstyr. 

 

6.2.  Hvor sikkerhetsforskriften gjelder 

Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer hvor det 

er risiko for at brann kan oppstå. 

Unntatt er varme arbeider som utføres i spesielt tilrettelagte rom som 

en del av den daglige virksomheten. Rommet skal være skilt fra 

annen virksomhet som egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare 

overflater. 

 

6.3.  Avtale med ekstern håndverker/entreprenør 

Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern 

håndverker/entreprenør må sikrede sørge for at 

sikkerhetsforskriftens krav reguleres i egen avtale eller kontrakt med 

denne. 

 

6.4.  Sikkerhetskrav 

6.4.1. Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans 

Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt og signert før 

utførelse av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på 

www.fgsikring.no. 

6.4.2. Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres 

skal være fjernet eller beskyttet. 

6.4.3. Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid 

utføres skal være tettet. 

6.4.4. Godkjent slokkeutstyr, minimum 2 stk. 6 kg pulverapparat, med 

minimumseffekt 34A 233B C skal være lett tilgjengelig. 

Etthåndslokkeapparat kan erstattes med brannslange med 

innvendig diameter minimum 19 mm påsatt vann frem til 

strålerøret. 

6.4.5. Navngitt brannvakt skal være til stede og kontinuerlig vurdere 

risiko for brann under arbeidet, i pauser og minst en time etter 

at arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der 

brannrisikoen vurderes som lav. 

6.4.6. Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av 

varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller 

samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land for den 

type arbeid som skal utføres. 
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6.5. I tillegg gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak 

Det er forbud mot bruk av åpen flamme på nye og tidligere tekkede 

tak med følgende unntak: 

• dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, 

gjennomføringer, sluk, gesimser, bordtakbeslag og lignende når 

takkonstruksjonen består av kun ubrennbare materialer. 

• dersom det er minst 60 cm avstand til åpninger, 

gjennomføringer, sluk, gesims, bordtakbeslag og lignende når 

takkonstruksjonen består av brennbare materialer og det 

øverste laget er beskyttet med minst 30 mm ubrennbar 

isolasjon. 

 

7. Tobakksrøyking 

Røyking tillates bare på de steder som er angitt i bedriftens egne 

røykebestemmelser. Røykebestemmelsene skal være utarbeidet med 

tanke på brannsikkerheten og være godkjent av bedriftens ledelse. 

 

8. Orden, renhold og avfallshåndtering 

Brennbart avfall og brennbare materialer som ligger fritt eller i 

container, søppelkasse, papirkurv eller lignende uten permanent tilsyn, 

skal plasseres slik at brann i disse ikke kan smitte til bygning, og 

uansett minst fem meter fra brennbar yttervegg. Brennbart avfall og 

brennbare materialer kan likevel plasseres nærmere bygning hvis det 

er oppbevart i lukket og låst container/oppbevaringsenhet konstruert 

slik at brann ikke kan spre seg fra containeren/oppbevaringsenheten. 

 

Brennbart avfall og materiell som kan selvantenne, skal legges i 

ubrennbare beholdere med lokk eller bringes til trygt sted. 

 

9. Låsing av dører med mer 

Dører skal være låst, vinduer og andre åpninger lukket og sikret slik at 

uvedkommende ikke uhindret kan ta seg inn. 

 

10. Elektriske anlegg 

Feil og uregelmessigheter ved elektriske anlegg skal straks rettes i 

samsvar med gjeldende forskrifter. Reparasjoner og installasjoner av 

elektriske anlegg skal utføres av godkjent installatør. 

 

11. Gass 

Forsyningsanlegg og fordelingsanlegg med tanker, rør, armatur og 

andre gasstekniske komponenter for energigasser, skal prosjekteres, 

installeres, kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i Norsk 

Gassnorm. Gassforbrukende utstyr som hvitvarer, oppvarmingskilder 

m.v. skal installeres, kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til 

produsentens godkjente anvisninger. 

 

12. Byggtørke og lignende 

Byggtørke, sandvarmer og annet olje- eller gassfyrt apparat skal være 

typegodkjent og oppsatt i henhold til offentlige forskrifter. 

 

13. Brann- og eksplosjonsfarlige væsker og stoffer 

 

Hvis det has opplag av brann- og eksplosjonsfarlige væsker og stoffer 

av slik størrelse at forholdet, i henhold til offentlige bestemmelser, skal 

meldes til myndighetene, skal bedriften meddele Selskapet hvor store 

opplag myndighetene har tillatt og på hvilke betingelser. 

 

5. Erstatningsregler 
 

FAL § 6-1 er fraveket. I stedet gjelder bestemmelsene nedenfor. 

 

5.1  Elektronisk utstyr 
 

5.1.1 Ved gjenanskaffelse eller reparasjon 

Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til 

reparasjon/gjenanskaffelse til samme - eller vesentlig samme - stand 

som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisene på 

skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn 

gjenanskaffelsesprisen før skaden, jf pkt 4.3.1, fratrukket verdien etter 

skaden, regnet etter samme regel. 

 

Det skal gjøres fradrag for verdiøkning ved forbedring av tilstanden på 

det skadde utstyr eller del/komponent av utstyret ved at brukt blir 

erstattet med nytt. Ved vurderingen tas hensyn til forringelse ved elde, 

bruk, nedsatt bruksverdi, den tid utstyret har vært i bruk og gjenstående 

brukstid. Fradrag gjøres for den del av verdiøkningen som overstiger 

40% av utstyret eller delens/komponentens verdi før skaden. 

 

5.1.2 Skade som alene er av estetisk karakter medtas ikke 

 

5.1.3 Uten gjenanskaffelse eller reparasjon 

For ting som uansett årsak ikke er reparert eller gjenanskaffet innen tre 

år etter at skaden inntraff, beregnes erstatningsgrunnlaget som i pkt. 

3.1.1, men begrenset til reduksjonen i omsetningsverdien som følge av 

skaden. 

 

5.2 Erstatningsberegning tilleggsdekninger 
 

5.2.1 Prisstigning 

Prisstigning regnes fra skadedagen til reparasjon, gjenanskaffelse eller 

gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. Prisstigning 

erstattes i samme forhold som skaden for øvrig og er begrenset til 20 % 

av erstatningen for hver skadet ting etter skadedagens prisnivå. 

 

I beregningen gjøres fradrag for opptjente renter av erstatninger. 

 

Selskapet erstatter prisstigning for maskiner og løsøre bare hvis 

skaden er utbedret innen 3 år. 

 

Erstatningen fastsettes og forfaller til betaling når skaden er utbedret. 

 

5.3 Skjønn 
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier avgjøres ved skjønn 

hvis sikrede eller Selskapet krever det. Skjønnet kan ikke med 

bindende virkning for partene ta stilling til skadeårsak og andre faktiske 

forhold som er avgjørende for Selskapets ansvar. Bestemmelsene om 

skjønn i Generelle vilkår pkt. 2. legges til grunn. 

 

5.4 Egenandel 
Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i vilkår 

eller lov, før fradrag av egenandel. 

I erstatningsoppgjøret for hver sikret trekkes følgende egenandel når 

annet ikke er bestemt eller særskilt avtalt: 

• 6 000 kr 

• Ved naturskade, etter lov om naturskadeforsikring, den 

egenandel som til enhver tid er fastsatt av departementet. 

 

6. Andre bestemmelser 
 

6.1 Forsikringssummer 
 

6.1.1 Forsikringssum - elektronisk utstyr Forsikringssummen 

fastsettes av forsikringstaker. 

 

Forsikringssummen skal minst tilsvare hva det på skadedagen ville ha 
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7/7 aspidaforsikring.no  Aspida Forsikring AS, Postboks 299, 1326 Lysaker 

  Tlf: 67 11 88 00, Organisasjonsnummer: 990 601 615 

kostet å gjenanskaffe tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende nytt 

utstyr, gjenanskaffelsesprisen. 

 

Er forsikringssummen lavere enn gjenanskaffelsesprisen, erstattes en 

så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom 

forsikringssummen og gjenanskaffelsesprisen (underforsikring). 

 

6.1.2 Førsterisiko 

For poster med oppgitt sum i vilkårene og for poster i 

forsikringsbeviset betegnet som ‘‘førsterisiko’’, settes 

erstatningsgrunnlaget, før fradrag av egenandel, inntil de oppgitte 

summer. Underforsikringsbestemmelsene ovenfor gjelder ikke. 

 

6.2 Diverse bestemmelser ved skade 
 

6.2.1 Skademelding 

Skade skal meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan 

kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 

siffer) eller foretaksnummer. 

 

Følgende skader skal meldes til politiet: brann, tyveri, hærverk og ran. 

Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet. 

 

6.2.2 Skade som inntreffer senere enn 8 timer etter at en tidligere 

skade er utbedret og anlegget prøvekjørt, betraktes som en ny skade. 

 

6.2.3 Merverdiavgift/investeringsavgift 

Merverdi-/investeringsavgift refunderes bare i den utstrekning slik 

avgift er påløpt innen 5 år og kan dokumenteres ved utbedring av 

skaden. 

 

6.2.4 Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere o.l. 

Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma o.l. er 

Selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: 

• nedgangen i tingens omsetningsverdi som følge av skaden, og 

• vedkommendes økonomiske interesse i tingen på 

skadetidspunktet. 

 

For panthavere betyr ‘‘tingen’’ i denne sammenheng pantobjektet i sin 

helhet. Disse bestemmelser gjelder ikke leaset fast eiendom. 

Ved konkurs gjelder bestemmelsene ovenfor uten hensyn til om 

konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. 

 

Overfor andre nye eiere, etter at skaden inntraff, enn eierens ektefelle, 

samboer eller livsarving, begrenses Selskapets ansvar som om 

gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted. 

 

6.2.5 Oppgjørsmåter 

Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: 

• kontantoppgjør 

• reparasjon 

• gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller 

• at Selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige 

tilsvarende - ting. 

 

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det Selskapet 

hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse. Ved 

reparasjon eller gjenoppføring/gjenanskaffelse, har Selskapet rett til å 

bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes. 

 

6.2.6 Eiendomsretten til skadde ting og til ting som kommer til rette. 

Sikrede er pliktig til å beholde en skadet ting mot å få utbetalt 

erstatning for skaden på tingen, men Selskapet har rett til å overta 

skadde ting. Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den 

sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil 

ikke den sikrede det, tilfaller tingen Selskapet. 

 

6.2.7 Selskapets overtakelse av panterett 

Er Selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eieren, 

inntrer Selskapet i panthavers rett i den utstrekning Selskapet betaler 

erstatning til panthaver. 

 

6.3 Ansvarsbegrensninger som følge av 
handlinger og unnlatelser fra sikredes ansatte, 
endring av risiko og sikkerhetsforskrifter 

 

6.3.1 Ansvarsbegrensninger som følge av handlinger og unnlatelser 

fra sikredes ansatte m.v. (identifikasjonsregler) 

 

1. Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller som følge av sikredes 

handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende 

handlinger eller unnlatelser gjort av ansatt som har det overordnete 

ansvar for den del av virksomheten hvor forsømmelsen er gjort. 

2. Den som ved handling eller unnlatelse forsømmer å overholde eller 

påse at sikkerhetsforskriftene blir overholdt, kan helt eller delvis 

miste retten til erstatning. Retten bortfaller også om forsømmelsen 

er gjort av andre personer som utfører arbeid av ledende art og av 

andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten, 

samt arbeidsledere, herunder formenn o.l. 

 

Ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskriften som gjelder 

tyveri og hærverk, kan rett til erstatning også bortfalle ved forsømmelse 

gjort av den som er betrodd nøkler eller har ansvaret for låsing der 

tingen befinner seg. 

 

For medforsikret tredjeperson får reglene om bortfall av erstatningen 

ved forsømmelse av å overholde sikkerhetsforskrift tilsvarende 

anvendelse. Dette gjelder dog ikke tredjepersoner medforsikret etter 

FAL paragraf 7- 1, 2. ledd. 

 

6.3.2 Ansvarsbegrensninger ved endring av risiko 

Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og holdt 

vedlike. Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere 

premie, kan erstatningen bli forholdsmessig satt ned. 

 

6.3.3 Ansvarsbegrensninger ved brudd på sikkerhetsforskrifter 

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte 

sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å 

overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan 

retten til erstatning helt eller delvis falle bort 


